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بسم اهلل الرمحن الرحيم

چۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېچ، والصالة والسالم 
عىل سيدنا حممد النبي األمي، وعىل آله وصحبه.

خمترصا  املبتدئني  للطلبة  وضعُته  جهُله،  الكاتَب  يسع  ال  ما  فهذا  بعد،  أما 
يؤدي إىل الغاية من اجلاّدة القريبة، وأحكمته إحكاما وفصلته تفصيال، ونصبُته 
حجًة بالغة وفيصال بني الشك واليقني، يف زمٍن ألزَمني ذلك عىل كثرة املندفعني 

إىل هذا األمر يف مسالك شتى. 

وجعلته قسمني: 

األول: يف القواعد العلمية. 

والثاين: يف التمرينات العملية)1).

»كتاب  قبل:  من  وضعتهام  اللذين  بأصليه  نفع  كام  به  ينفع  أن  أسأل  واهلل 
اإلمالء« و»مترين اإلمالء«.

حسني وايل        

)1)  هكذا طبع الكتاب ابتداء مقترصا عىل قسم القواعد العلمية، وال ندري أنشط املؤلف 
-رمحه اهلل- إلخراج القسم الثاين أم اكتفى بكتابه: »مترين اإلمالء«  الذي ألفه من قبل 
منها  عديدة  أماكن  يف  القسم  هذا  عن  بحثنا  وقد  العملية،  للتمرينات  خمصصا  وجعله 
مكتبة مشيخة األزهر الرشيف ومكتبة دار الكتب املرصية، فلم نجده، هذا ومن املفيد 
الكتاب إال عند متثيله  املؤلف عند طباعة  التي قررها  القواعد  نلتزم مجيع  مل  أننا  القول 
لتلك القواعد، ومن ذلك عىل سبيل املثال نقط الياء املتطرفة وقد رجح إمهال نقطها.
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القسم األول: يف القواعد العلمية

النَّْقط

يطلق يف اللغة العربية عىل: وضع النقطة، وعىل التحسني. 

ويطلق يف علم اإلمالء عىل َنقٍط خاص يميز بعَض احلروف من بعض. 

الشني والضاد والقاف  لتمييز  الرقعة  التي حدثت يف خط  نُّ  السِّ وكالنقط 
والنون، هكذا »                      «.

واحلروف املنقوطة معروفة، وغري املنقوطة معروفة.

والغرض الكالم يف التاء املربوطة والياء.

)1( فالتاُء املربوطة ُتنْقط إال إذا وقعت ساكنًة آخر سجٍع أو قافية.

فالسجع نحو: العلم كالشجره، واألدب كالثمره.

والقافية نحو: 

املقالـــــهوالعبـــــد ُيقـــــرع بالعصـــــا تكفيـــــه  واحلـــــرُّ 

)2( والياء قسامن:

القسم األول: الياء الواجب نقطها. 

وهي رضبان: 

األول: الرصحية يف أول الكلمة، نحو: »يعلم، ويقول«. 

والثاين: الرصحية يف وسطها، نحو: »الدنيا معايش«.
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الياُء بدل اهلمز، وأشَهُر  ومن ذلك ما جاء يف اللغة باهلمز والياء وأريدت 
ذلك رضبان: 

األول: ما مهزُته ثانيُة مهزتني من كلمة، واألوىل مفتوحة والثانية مكسورة، 
ة«.  نحو: »َأِيمَّ

أم  مضمومة  أم  مفتوحة  أكانت  سواء  كرس،  بعد  واقعة  مهزته  ما  والثاين: 
، وِمَية، وخاطَِية، وِمُيون، وخاطُِيون، وبرِي، وِذيب«. ساكنة، نحو: »لَِيالَّ

والقسم الثاين: الياء الواجب إمهاهُلا.

وهي ثالثة أرضب: 

األول: املتوسطة املهموزة يف نحو: »قائل، وبائع، ومسائل«.

أما ياُء نحِو: »ائِت فالنا، ائتمنه«، فالعمل عىل أهنا ال تنقط، وإن قيل بجواز 
نقطها مع وجود القطعة عليها. 

والثاين: املتطرفة املهموزة وغريها، نحو: »إىل، وَبىَل، وَأَتى، وهَنى، والفتى، 
واملَدى، والالجئ، واملهيِّئ، والقاِص، والدانِى، وبِى، وِف«.

ومن املتطرفة ياُء نحو: »َشىء، وَفء«؛ فإن اهلمزة املتطرفة بعدها ليس هلا 
صورة حرف حتى تكون الياء قبلها متوسطة. 

والثالث: الياء املفردة، نحو: »ى«.
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ـْكــل الشَّ

يطلق لغًة عىل التقييد. 

وهو يف اإلمالء: عالمات خاصة تلحق احلروف للداللة عىل أحواهلا. 

ن يف بعض  وهو يتبع الوصل، ال االبتداء والوقف، وهلذا ُيْشَكل احلرف املنوَّ
وبإبدال  املنصوب،  غري  يف  بالسكون  عليه  ُوقف  وإن  التنوين  بعالمة  األحيان 
التنوين ألفا يف املنصوب ونحوه، كقوله تعاىل: چی  ی    ی  ی  جئچ، 

چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئچ، وقوله تعاىل: چک     ک     کچ، چڌ    ڎ   
ڎچ. 

والشكل رضبان: عام، وخاص.

* فالشكل العام مخسة:

)1( الضمة، وهي من فوق هكذا: ــُـ واو صغرية. 

)2( والفتحة، وهي من فوق هكذا: ــَـ ألف صغرية مسطوحة. 

ـِـ خمترص ياٍء صغرية كانت يف األصل  )3( والكرسة، وهي من حتت هكذا:ـ 
هكذا: 

)4( والسكون، وهو من فوق هكذا: ـــ رأس خاء صغرية، ِمن »خّف«. 

)5( والشدة، وهي من فوق هكذا: ــّـ رأس شني صغرية غري منقوطة، ِمن 
»شّد«.
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العالمة األخرية تدل عىل تكرر احلرف نطقا من كلمة، نحو: »رّد،  وهذه 
ومّد«، أو من كلمتني لإلدغام، نحو: »أاّل« بفتح اهلمزة، أصله »أْن ال«.

هكذا:  احلرف  حتت  الكرسة  وضع  فالراجح  املشدد  احلرف  كرس  وإذا 
.» »فليؤّد«، واملرجوح وضع الكرسة حتت الشدة فوق احلرف هكذا: »َفْليؤدِّ

 ،» »أِنَّ فالراجح هكذا يف نحو:  الكرسة،  الَقطعة مع  ونظري ذلك جيري يف 
.» واملرجوح هكذا »انَّ

* والشكل اخلاص رضبان:

خاص باحلرف األخري، وخاص باهلمزة.

)1( فاخلاص باحلرف األخري التنوين، وهو:

أ- عند الرفع من فوق هكذا: ــُُُُـُ ، ونحوه هكذا: ــٌـ .

ب- وعند النصب من فوق هكذا: ــًـ .

ج- وعند اخلفض من حتت هكذا: ــٍـ .

والتنوين يدل عىل فصل الكلمة عام بعدها، ومعنى قول العلامء يف تعريفه: 
»يثبت لفظا ال خطًّا« أنه ال يثبت خطًّا بصورة النون. 

)2( واخلاص باهلمزة ثالثة:

األول: الَقطعة، وهي هكذا: » ء « صورة رأس عني صغرية من لفظ »قطع«؛ 
ألهنا جعلت لتوضع فوق مهزة القطع، ثم أحلق هبا اهلمزات املتوسطة واملتطرفة.

فال توضع حتت احلرف مطلقا عىل الراجح، وال توضع فوق مهزة الوصل 
مطلقا. 

ِ

ِء
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وقطعة نحِو: »يشء« توضع بعد طرف الياء قريبا منه. 

وقطعة نحِو: »جاء« كام ترى. 

عىل  األوىل  فكتبت  املتوسطة،  اهلمزة  عالمة  واؤمُتن«  »ائت،  نحِو:  وقطعة 
ا يف االبتداء فتبدل اهلمزة  الياء، والثانية عىل الواو؛ ألن الشكل يتبع الوصل، أمَّ

ا، ولكن الُكتَّاب اآلن ال ينقطون الياء حينئذ. املتوسطة فيهام مدًّ

الثاين: الصلة، وهي فوق مهزة الوصل هكذا: » صـ « رأس صاد صغرية، 
من لفظ »ِصل«، فهي إشارة إىل سقوط اهلمزة عند الوصل. 

وينبغي وضع هذه العالمة يف نحو »اْفَعل« أمرا يف أول الكالم؛ فِرارا من 
التباسه باملضارع املقطوع اهلمزة »َأْفَعُل« ما مل تقم قرينة عىل املراد. 

الثالث: امَلّدة، وهي من فوق هكذا: »~« سحبة يف آخرها ارتفاع فانخفاض 
قليل. 

وكانت يف أول األمر هكذا » مـ « رأس ميم ممدودة من لفظ »مّد« فلام خفف 
فيها بحذف رأس امليم بقي فيها سحبة امليم وأصل الدال.

وتوضع املدة وجوبا عىل األلف املهموزة التي بعدها ألف حمذوفة؛ للداللة 
اهلل«،  »القرآن كتاب  لفًظا، وليس هلا حمل غري ذلك، نحو:  عىل حذفها خطًّا ال 

و»الآللئ مرآها مجيل«.

املهموز  غري  احلرف  فوق  ألف  برأس  اإلشارة  الُكّتاب  بعض  واستحسن 
الذي بعده ألف حمذوفة، نحو: »اإلٰلـه، الرحـٰمـن«.

وينبغي أن ُيْشَكل ما ُيْشِكل، فيقترص عىل الرضوري يف التمييز نحو: »أْمر، 
وآمر، وأمّر«، ونحو: »آمن« و»َسال« )مبالغة سائل( و»ُسّؤال« )مجع سائل(. 

�

�ّ



خمترص اإلمالء والتمرين 11 

اقتصار  للَقطعة والفتحة، ويف »سال«  امَلّدة وترك  اقتصار عىل  »آمن«  ففي 
القطعة  عىل  اقتصار  »ُسّؤال«  ويف  والفتحة،  للقطعة  وترك  واملدة  الشدة  عىل 

والشدة وترك للفتحة.

ومرسوم  يغزو،  »غزا  كـ:  َشْكلها،  ينبِغى  فال  مشهورة  الكلمة  كانت  وإذا 
ومفهوم، وقائم وقاعد«.

وكَشْكِلها ذكُر باهِبا الرصيّف، كقولك: »فهم يفهم، كـ: علم يعلم«. 

قبل  كام  االلتباس،  حمل  منها  ويشكل  االستعامل،  القليلة  الكلمة  وُتْشَكل 
فال  االستعامل  فكثري  الفاعل  اسم  أما  مفعول،  اسم  »املعَطى«  نحو:  من  اآلخر 

يشكل.

كثري  الفتح  ألن  ُفتح؛  إذا  ما  دون  ُكرس،  أو  ُضم  إن  الكلمة  أول  وُيشكل 
ومشهور يف الكالم.

وإذا جتاور كلمتان متامثلتان اكتفي بشكل السابقة.

والزيادة عىل الرضوري يف الشكل تتعب وتضيع الوقت بال فائدة، وتوقع 
القارئ يف حرج وحساب شديد، واإلكثار من الشكل قد جير إىل الغلط، ومن َثم 

يقولون: الشكل إشكال.

ولكن األطفال ُيشَكل هلم بحسب أحواهلم.

وأما األدباء والبلغاء فال تشكل هلم الكلامت، وال بأس بشكلة أو شكلتني 
يف خطاب واحد يزول هبام ما قد يلتبس بغريه.

قال  به وحمافظة عليه كام  عنايًة  فُتشكل مجيع حروفه؛  العزيز  الكتاب  وأما 
كثري من العلامء، وعليه املسلمون اآلن.

�ّ
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الباب األول: يف فصل الكلامت ووصلها

* الواجب فصله: ما صح االبتداء به والوقف عليه. 
)1( كاالسم الظاهر، ولو بقصد اللفظ. 

)2( والضمري املنفصل. 

)3( والفعل املحض. 

)4( واحلرف الزائد عىل حرف.

يفصل كل من اآلخر، نحو: چڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦچ، و»هل ال جيوز كذا 
)بـ»ال« النافية( أو جيوز؟« ونحو: »إّن ما تأيت زائدة«. 

* والواجب وصله رضبان:
األول: ما ال يصح االبتداء به:

)1( كنون التوكيد. 

)2( وتاء التأنيث. 

)3( وعالمة املثنى واجلمع السامل. 

)4( والضمري البارز املتصل.

والثاين: ما ال يصح الوقف عليه: 

)1( كصدر املَرّكب املزجي -خال »أحد عرش« وأخواته- نحو: »َبعلبّك، 
وقاِضيخان«، وكذلك »معِدْيَكِرب« عىل األفصح، فإن ُأعرب إعراَب املتضايفني 

ُفصل صدره هكذا: »معِدْي َكِرب«.
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)2( وكذلك ما ُركب مع املائة من اآلحاد، نحو: »ثالثامئة«. 

تنون  مل  فإن  »يومئٍذ«،  نحو:  املنونة،  »إٍذ«  مع  الظروف  ُركب من  وما   )3(
كتبت منفصلة؛ لصحة الوقف عىل نحو »يوم«، كـ: »يوم إْذ جاءوا أكرمتهم«. 

« توصل بـ»ذا«، كـ: »حبذا فالن، وال حبذا فالن«. )4( وكذلك »َحبَّ

)5( و»لكّن« توصل بـ»أنا«، فتحذف مهزة »أنا« وتكتب هكذا: »لكنّا«. 

)6( واحلرف املفرد القابل لالتصال، نحو: »لفالن، ولك، وبفالن، وبك، 
وَبْلحارث وَبْلَعنرب )لغة يف بني احلارث وبني العنرب(«. 

اهلواء،  »طاب  كـ:  احلمريية،  »أم«  ومثلها  بعدها،  بام  توصل  و»أل«   )7(
وطاب امهواء«.

* وصل »َمن« بام قبلها:
َمن )مفتوحة األول( توصل بـ: »ِمن )مكسورة األول(، وعن، ويف« نحو: 

ن تسأل؟ وعمن ترَض أرَض، وفيمن ترغب؟«.  »مِمَّن أنت؟ وعمَّ

وال توصل َمن بـ»ذا« بعدها، نحو: چۉ  ې  ې  ې  ېچ.

* وصل »ما« االسمية:
وباحلرف،  »بُمْقتضاَم؟«،  نحو:  باالسم،  توصل  االستفهامية:  »ما«   )1(

، وفِيَم، وإالَم، وَعالَم، وحّتاَم، وملَ، وَكْيَم )بمعنى لِـَم( وبَِم«.  ، وَعمَّ نحو: »ِممَّ

)2-3) واملوصولة واملوصوفة: توصالن بـ »ِمن )مكسورة األول( وعن، 
ويف، ويّس )بمعنى مثل(«، نحو: »أخذُت مما أخذَت منه، وسألت عام سألت عنه، 

ورغبت فيام رغبت فيه«،

وال سيام يوٌم بدارة ُجلجل
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أي: وال مثل الذي هو يوٌم، أو يشء هو يوم.

وتوصالن بـ»نِْعَم« كام إذا أدغمت، نحو: چائ  ەئ   ەئچ.

)4) واملعرفة التامة نحو: چٿ  ٹچ، أي: نِعم اليشء هي.

. ا نِِعاّم« أي: نِعم شيئا الدقُّ )5) والنكرة التامة نحو: »دققته َدقًّ

* وصل »ما« احلرفية:
»ما« احلرفية مطلقا قد توصل بام قبلها، ما عدا النافية.

)1( فاملصدرية: توصل جوازا بـ»نِْعم«؛ جلواز اإلدغام، نحو: چائ  ەئ   
عاملتني  »مثلام  نحو:  مقدار(«،  أو  مدة  )بمعنى  وَرْيث  وحني،  وبـ»مثل،  ەئچ 

ما  وأكثر  كذا«،  أفعل  ريثام  إال  انتظرتك  وما  أكرمتك،  جئتني  وحينام  عاملتك، 
يستعمل »ريثام« يف كالم منفي.

ڎ   ڎ   ڌ   چڌ   نحو:  ظرفية،  كانت  إذا  بـ»كل«  وجوبا  وتوصل 
معنى   » »كلٍّ يف  ألن  صنعت؟  أينام  نحو:  وبـ»أين«،  العلامء:  بعض  قال  ڈچ، 
الرشط، ويف »أين« معنى االستفهام، فأشبها احلرف، وهو يتصل بام بعده، ولكن 

األكثر عىل جواز وصل املصدرية بـ»أين« ال وجوبه.

وفيام عدا ذلك تفصل املصدرية عىل األصل؛ ألهنا من متام ما بعدها، نحو: 
چڦ  ڦ    ڄ  ڄچ عىل وجه، ونحو:

... كي ما يرضَّ وينفَع

عىل وجه، أي: للرض والنفع.

چائ   )2( والكاّفة عن عمل الرفع: توصل بـ»نِْعم، وطال، وَقّل«، نحو: 
قبلها،  ما  متام  من  ذلك  يف  ألهنا  خالفت«؛  وَقلَّام  أمرتك،  و»طاملا  ەئچ،  ەئ   



خمترص اإلمالء والتمرين 15 

ال  كافة  »ما«  أن  من  الظاهر  عىل  الفصل،  من  أكثر  وقلَّام«  »طاملا،  يف  والوصل 
مصدرية.

« وأخواهتا، نحو: »إنَّام، وأنَّام،  )3( والكافة عن عمل النصب: توصل بـ»إنَّ
«، وبـ»َكْى«، نحو: ولكنامَّ

... َكْيـاَم يرضُّ وينفُع

عىل وجه مشهور.

الظروف،  من  وَقْبَل«   ، »َبنْيَ بنحو  توصل  اجلر:  عمل  عن  والكافة   )4(
عىل  »يوما«  بنصب  يوما«  ِسيامَّ  وال  وَقْبَلـاَم،  »َبْينَـاَم،  نحو:  مثل،  بمعنى  »ويّس« 

التمييز، »وُرّب« نحو:

األمـ من  النفـــــوس  تكره  ــــــر له ُفرجٌة كحـــــل العقاِلربام 

عىل  للدخول  »ُرّب«  هيأت  ألهنا  مَهيِّئة؛  أيضا  تسمى  املثال  هذا  يف  و»ما« 
ال  ألنه  ما«؛  »ُربَّ  هكذا:  فُتفصل  موصوفة،  نكرة  فيه  تكون  أن  وجيوز  الفعل، 

« إال الكافة أو الزائدة. يوصل بـ»ربَّ

)5( والزائدة: توصل بأدوات الرشط كـ»إْن، وأين« اجلازمتني، و»حيث، 
»أّي«  يف  الفصل  وجيوز  غريها،  أو  رشطيًة  و»أّي«  جازمتني،  غري  ولو  وكيف« 
االستفهامية، فتكون »ما« اسمية ال حرفية زائدة، نحو: »أيُّ ما عندك أحسن؟«.

وتوصل بـ»حني« نحو: »حينام أتى«، و»ليت« الناصبة، نحو:

قالت أال ليتام هذا احلامَم لنا

يف رواية نصب »احلامم«.

وبـ»َكْي« الناصبة، نحو: »جئت كيام أكرَمك«، واجلارة، نحو:
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... كيام أن تغر وختدعا
عىل وجه، و»ُرّب«، نحو:

ُربام رضبٍة بسيف صقيل
و»يّس«، نحو: »وال سيام يوٍم« باجلر.

أِلَْن  انطلقُت  أصله:  انطلقُت«،  منطلقا  أنت  ا  »أمَّ نحو:  الناصبة،  و»أْن«   
ُكنَْت منطلقا، فقدم املفعول له لالختصاص، وحذف اجلار و»كان« لالختصار، 

وجيء بـ»ما« للتعويض، وأدغمت للتقارب.
وتوصل بـ»ِمن، وعن« اجلارتني، نحو چۋ    ۋ چ وچىئ  یچ، 

وباالسم املضاف إىل ما بعده، نحو: 

قـــــوٍل ُحْســـــناَم  فعـــــِلفيـــــا  حســـــنام  ويـــــا 

* وصل »ال« بام قبلها:
ہ   ہ   چۀ   نحو:  قبلها،  الرشطية  بـ»إْن«  توصل  النافية  »ال« 
ہ  ہچ، وبـ»أْن« الناصبة، نحو: »احلزم أاّل هتمل«، وكذلك »ال« الزائدة، 
نحو: چۉ   ېچ، واألصل: »أِلَْن ال«، والقياس: »أِلاَّل« ولكن خولف لكراهة 

صورة الكلمة حينئذ، فكتبت الكلمة عىل االتصال ووسطها مهزة عىل ياء.
چے  ۓ   نحو:  الثقيلة فال وصل،  من  أو خمففة  ة  »أن« مفرسِّ كانت  فإن 

ۓچ، وإن كانت »ال« ناهية، ونحو: »أشهد أْن ال اله إال اهلل«.
ة  واختار أبو حيان يف غري املصحف إثبات النون والفصَل يف الناصبة كاملفرسِّ

واملخففة من الثقيلة، ولكنه ضعيف.
فُعلم أن »ال« تفصل من »كي« قبلها، نحو: »عّلمتك كي ال ُأيسء اليك«، 

أو: »لكي ال يكون عيّل حرج«، أما يف الكتابة القرآنية فتوصل، نحو: چې   
ىچ، وطريقته هنا غري قياسية.
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الباب الثاين: يف احلروف التي تزاد

* زيادة األلف وسطا وطرفا:
بينها وبني »منه« بحسب األصل  تزاد األلف وسطا يف كلمة »مائة«؛ فرقا 
كـ:  والتثنية  »تسعامئة«،  كـ:  الرتكيب  حال  يف  ولو  والشكل،  النقط  وضع  قبل 

»مائتني« تبعا للمفرد، وال تزاد يف اجلمع. 

وتزاد طرفا يف آخر الفعل بعد واو الضمري، نحو: »جاءوا« و »رضبوا هم«، 
عىل أن »هم« توكيد، ال »رضبوهم« عىل أن »هم« مفعوٌل تتمة كلمة الفعل. 

وتزاد طرفا يف آخر الكلمة إلطالق الصوت عند الوقف، نحو: »العاملينا« 
من قول الشاعر:

وفوق العرش رب العاملينا

* زيادة هاء السكت:
تزاد وجوبا يف ثالثة مواضع:

األول: يف فعل األمر الباقي عىل حرف عند عدم توكيده وعدم سبقه بفاء أو 
واو، نحو: »ِقْه نفَسك« ِمن وَقى، »ِعه ما لك« ِمن َوَعى.

»وَأى«  دال هند من  هنُد« بضم  »إِّن  نحو  السكت،  هاء  تزاد  فال  أكد  فإن 
بمعنى وعد، أي: ِعِدّن يا هنُد.

وإن ُسبق بفاء أو واو صار كأنه باٍق عىل حرفني؛ بدليل أن الفاء تتصل بام 
وعدمها،  اهلاء  زيادة  فتجوز  السطر،  آخر  وحَدها  جعلها  يقبح  والواو  بعدها، 
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والثانى أحسن وعليه العمل، نحو: »قم َفِق نفسك وِع ما لك«.

فاملضارع الباقي عىل حرفني أوىل أن يكون كذلك، نحو: »مل َيِع«.

وأمجع القراء عىل ترك اهلاء وقفا يف قوله تعاىل: چۀ  ہ  ہچ، وإن جعل 
ابن مالك نحو ذلك من حمل زيادة اهلاء وجوبا يف اللغة.

الثاين: يف »ما« االستفهامية املجرورة باسم، إذ حتذف ألفها، نحو: »بمقتىض 
َمْه؟«، فإن كانت جمرورة بحرف جاز األمران، وزيادة اهلاء أجود قياسا واستعامال، 

نحو: »إىل مه؟ وعىل مه؟ وحتى مه؟«.

هاء  زيادة  عند  واحلرف  االسم  من  منفصلة  اإلمالئيون  يرسمها  هكذا 
السكت، وخيصون ذلك بمحل الوقف من سجع أو شعر، والنحاة يعممون.

أما نحو: »فيمه؟ وعّمه؟« فرسمه كثري من اإلمالئيني هكذا مطلقا كطريقة 
النحاة، واألوىل أن يرسم كذلك يف حمل الوقف من سجع أو شعر فقط؛ جريا يف 

املسألة عىل منوال واحد.

هاٍء  بال  ۅچ  چۅ       ٻچ  چٱ   ڈچ  چڎ   القرآن  يف  وجاء 
وصال ووقفا، وطريقته مشهورة يف العربية واإلمالء، وإن سلكوا غريها. 

وربام حذفت ألف »ما« ومل تزد هاء السكت وسكنت امليم وصال ووقفا يف 
الشعر، كقوله:

يا أبا األسود مِلْ خّلفتني
وقوله: 

رجٍل يف  اهلل  شهيـــد  قتلتم  طاٍغ قَد اوعَث يف البلدان والطرِق فيم 
ويندر أن تثبت ألف »ما« يف شعر أو نثر، كقول حسان:

عىل ما قام يشتمني لئيٌم
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وقول اآلخر:

... ففيام يكثر القتل

وقراءة عكرمة: »َعاّم َيَتَساَءُلوَن«.

فإن مل تكن »ما« جمرورة باسم أو حرف فال حتذف ألفها إال ُندورا، ولكن 
تزاد هاء السكت، نحو: »ُثمَّ َمْه؟« أي: ماذا.

الثالث: يف مسمى حرف اهلجاء ونحوه إن كان متحركا، مثل: »َزْه« يف الزاي 
ل إليه هبمزة  ِمن زيد، فإن كان ساكنا -كالياء من زيد- بقي عىل سكونه وُتوصِّ

الوصل املكسورة هكذا »اِي« 

وال تزاد هاء السكت فيام إذا سمي باحلروف من فواتح السور مثال، ولكن 
اجلمهور عىل كتابة األسامء، نحو: »حاميم، ياسني، طاها«، وابن مالك عىل كتابة 
املسميات، نحو: »حم، يس، طه«، والعمل عىل اتباع اجلمهور إال يف »طه« فيتبع 

فيها ابن مالك. 

َو«  َض  »َر  هكذا:  املسميات  كتبت  مثال  »الرضا«  مادة  عن  سئلت  وإذا 
بعضها  ليقوى  متوالية؛  احلركات(  أخف  الفتحة  )ألن  مفتوحة  مقطعة  حروفا 
عند  اشتهر  ولكن  األخري،  احلرف  يف  إال  السكت  هاء  زيادة  جتوز  وال  ببعض، 
يف  يلتزم  مل  اللغة  كتب  من  كثريا  أن  اشتهر  كام  زيادهتا،  عدم  واللغويني  الُكّتاب 

موادها احلروف املقطعة. 

أَب  »يا  أَب لغريك«، و»الَب لغريك«، ويقول:  يقول: »ال  العرب  وبعض 
أقبِل«، و»ياَب أقبِل«، فاألَوىل أن يزاد عىل الباء املفردة هاء السكت هكذا: »وال 
َبه لغريك« و»يا َبه أقبِل«، إن مل يرّد املحذوف، وقد كتبها بعض اللغويني بال هاء؛ 

كأهنم راعوا تقويتها بام قبلها.
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* زيادة الواو وسطا:
تزاد يف »ُأوىَل« اإلشارية -بقرص اهلمزة- فرقا بينها وبني »إىل« اجلارة.

ويف »أوالِء« املمدودة محال عىل املقصورة، فإن تقدمها »ها« التنبيه حذفت 
الواو الزائدة، وكتبت اهلمزة قبلها عىل واو، وحذفت ألف »ها« كام يأيت، وصارت 

هكذا: »هؤالء«.

ويف »أولئك« كـ»أوالء« وفرقا بينها وبني »إليك« يف اجلملة.

وتزاد يف »ُأوِل« بمعنى أصحاب نصبا وجرا ورفعا؛ فرقا بينها وبني »إىَل« 
اجلارة نصبا وجرا، ومحلت عليهام »أولو« رفعا.

وإذا التبست »ُأوِل« هذه بـ»ُأوىَل« اإلشارية كان التمييز بينهام بنحو الشكل.

وتزاد يف »أوالت« بمعنى صاحبات؛ محال للمؤنث عىل املذكر. 

وتزاد يف نحو: »فعلتموه« لإلشباع، لكنها فيه ملفوظة.

* زيادة الواو طرفا:
تزاد يف ميم اجلمع املشبعة آخر الكلمة، كقول الشاعر:

أاَل لستمو منا وال نحن منكمو

إاّل أهنا يف ذلك ملفوظة، وبعض الكّتاب ال يزيدها.

وتزاد يف »َعمرو« برشط كونه َعلام غري مضاف إىل ضمري، وغري مصغر أو 
مقرون بأل أو منسوب أو منصوب منّون -قيل: وغري قافية بيت- وذلك للفرق 
بينه وبني »ُعمر« يف الصور الدائرة بكثرة، وخص »عمرو« بالزيادة خلفته بسكون 

وسطه.
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فال تزاد: 

من  بينها  املستطيل  األسنان، وهو  ُعمور  أحد  َعْمٍر،  كـ:  الَعلم:  - يف غري 
اللحم.

- وال يف املضاف إىل الضمري، كـ: َعْمره. 

- وال يف املصغر كـ: ُعمري. 

- واملقرون بأل كـ: الَعْمر. 

- واملنسوب كـ: َعْمِرّي؛ لقلة االستعامل يف ذلك. 

- وال يف املنصوب املنّون؛ حلصول الفرق باأللف؛ نحو: رأيت َعْمًرا وُعَمَر، 
أما املنصوب غري املنّون -كالعَلم املوصوف بـ»ابن«- فتزاد فيه الواو، نحو: »إن 

عمرو بن هند من أمراء العرب«.

كل  فام  الواو؛  زيادة  فيه  فاألَوىل  السجع-  -ومثلها  القافية  يف  الواقع  وأما 
أحد يعرف الوزن حتى يعتمد عليه يف الفرق، ولتكون كتابته يف كل موطن عىل 

وترية واحدة.
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الباب الثالث: يف احلروف التي حتذف

* حذف ألف الوصل أّوال:
حتذف ألف »ابن« وكذلك »ابنة« عىل الراجح إذا وقع أحدمها مفردا ليس يف 
أول السطر، وال مقطوع اهلمزة لوزن الشعر، وهو صفة غري مقطوعة بني عَلَمني 
مبارشين: أوهلام غري منّون، وثانيهام مشهور باألبّوة أو األمومة ولو غري حقيقية، 

وليس لفظ »أبيه«.

العَلم  تنوين  حذف  وهلذا  الواحد،  كاليشء  واملوصوف  الصفة  ألن  ذلك 
األول، فإذا ثبت للرضورة فال حتذف األلف، نحو:

جاريٌة من قيٍس ابن ثعلبه

واملراد بالعَلم هنا: االسم املوضوع، والكناية عنه، والكنية املصّدرة بأب أو 
أم، واللقب، والوصف ولو بالصناعة عند الشهرة، نحو: »رأيت عيّل بن حممد«، 
و»طّهر اهلل مريم ْبنة عمران«، و»رفع عيسى بن مريم«، و»جاء فالن بن فالن«، 
و»ريض اهلل عن أيب بكر بن أيب قحافة، وعبد اهلل بن أم مكتوم، واملقداد بن األسود 

الذي تبناه األسود يف اجلاهلية« و»رحم اهلل الوزير بن مقلة«.

»أيا،  كـ:  ونحوها،  الندائية  »يا«  بعد  »ابنة«  وكذلك  »ابن«  ألف  وحتذف 
وهيا«؛ لكراهة اجتامع األلِفني فيام هو كالكلمة الواحدة كام مر، نحو: »يابن آدم، 

وياْبنة آدم«، وقيل: املحذوف ألف »يا«.

وحتذف ألف »اسم« يف البسملة الكاملة؛ لكثرة االستعامل، واشرتط بعض 
ال  الُكّتاب  أكثر  ولكن  مؤخرا،  أو  مقدما  املتعلق  معها  يذكر  أاّل  حلذفها  العلامء 



خمترص اإلمالء والتمرين 23 

يعملون هبذا الرشط؛ ألنه ال خيرجها عن كثرة االستعامل املقتضية حلذف األلف.

وحتذف األلف أول لفظ اجلاللة حني تدخل عليه اهلمزة النائبة عن حرف 
القسم، فيقال: »أهللِ ألفعلن« و»آهللِ ألفعلن« هبمزة القطع مقصورة وممدودة.

تقدمها مهزة استفهام، لكن  إذا  وحتذف األلف وهي مهزة وصل مفتوحة 
يشار إليها بَمّدة عىل مهزة االستفهام، نحو: »آلرجل قائم؟« چچ  چچ. 

مهزة  تقدمها  إذا  مكسورة  أو  مضمومة  وصل  مهزة  وهي  األلف  وحتذف 
الضم  لغتني:  »اسم«  مهزة  يف  فإن  فالن؟«  أم  فالن  »َأْسُمك  نحو:  االستفهام، 

والكرس، وإن كان أكثرمها الكرس.

ژ   چژ   نحو:  احلرفية،  الالم  عليها  دخل  إذا  »أل«  ألف  وحتذف 
بدل  نحو: »اللقوم«  كتبت  إذا  كام  بالنفي  الكالم  يلتبس  لئال  قالوا:  ڑ  ڑچ 

»للقوم«.

وقبل  الكلمة،  عىل  الداخلتني  والواو  الفاء  بعد  املكسورة  األلف  وحتذف 
اهلمزة الساكنة وقد ُأمن اللبس، نحو: »فْأِت« أصلها »ائت«. 

فإن مل يؤمن اللبس فال حذف، نحو »فائتم« من االئتامم، فلوال كتابته عىل 
أصله اللتبس بقولك »فأتم« من اإلمتام.

* حذف ألف القطع أّوال:
»لِكنّا«،  هكذا:  فرتسم  »لكن«  عليها  دخلت  إذا  »أنا«  أول  األلف  حتذف 

نحو: چچ  چ   ڇ  ڇچ.

وحتذف األلف للرضورة أو كثرة االستعامل ِمن »ُأّم« إذا أرادوا أن يقولوا 
املتصلة  الواحدة  كالكلمة  الكلمتني  وجعل  باإلضافة  ه«  »َوْيُلمِّ ألّمه«:  »ويل  يف 

احلروف.
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العرب ونثرهم، ورَسمها كثري من  الكلمة كثريا يف شعر  وقد وقعت هذه 
الكتاب كذلك.

كثرة  أو  للرضورة  وصل؛  مهزة  القطع  مهزة  صارت  يقال:  أن  واألَوىل 
ه«. االستعامل، فال حتذف وال تتصل احلروف، وإنام تكتب هكذا: »ويُل امِّ

* حذف األلف وسطا:
حتذف وجوبا لكثرة االستعامل والشهرة من كلمة »اهلل«.

وقبل اهلاء من كلمة »اإلله« ولو نكرة.

ومن »الرمحن« املعّرف بـ»أل« ولو يف غري البسملة.

وقبل الواو من »السموات« ولو نكرة.

ومن »لكن« مشددة أو خمففة.

ومن »أولئك«.

ومن نحو: »آمن باملآب«، لكن أشري إليها يف هذين بمدة عىل األلف. 

وحتذف بكثرة من »طه«، كام حتذف من آخره عىل ما يأيت. 

أو  الكلمة  تلتبس  مل  إن  احلذف-  عدم  اآلن  -واألوىل  جوازا  حتذف  وقد 
ختتل، يف ثالثة مواضع من األسامء التي فيها كثرة استعامل وشهرة:

معها  مذكورا  أو  مركبة  »ثالث«  كلمة  وهو  العدد،  من  رضب  يف  األول: 
املعدود، كـ: »ثلثامئة، وثلث نسوة«.

وكلمتي »ثالثة« و»ثالثني« إن ذكر معهام املعدود كـ: »ثلثة رجال«، و»َثلثني 
رجال«، و»َثلثة وَثلثني رجال«.

فإن خيف االلتباس بكرس العدد فال حذف، كالتباس »الثالثني« عند حذف 
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األلف »بالُثلثني« مضموم األول.

والثاين: يف كلمة »السٰلم« بـ»أل« التعريفية.

اليوم،  »الثٰلثاء« اسم  الزائدة عىل ثالثة أحرف نحو:  والثالث: يف األعالم 
ونحو: »احلِٰرث« بـ»أل«، و»إبرهيم، وإسمعيل، وإسحق«.

»طالوت،  نحو:  حذف،  فال  وشهرة  استعامل  كثرة  هناك  يكن  مل  فإن 
وجالوت، وهاروت، وماروت، وقارون«.

وإن كان غري زائد عىل ثالثة أحرف فال حذف، نحو: »جاد« َعلام. 

األلف  حذف  عند  »إسحق«  كالتباس  حذف،  فال  االلتباس  خيف  وإن 
بـ»اسحق« الفعل، والتباس »عّباس« بـ»َعَبس«.

وإن كان يف الَعلم حْذف من قبُل فال حذف؛ لئال ختتل الكلمة باحلذفني، 
ومن  املتوسطة،  اهلمزة  صورة  الياء  األول  من  حذف  وداود«  »إرساءيل،  نحو: 

الثاين الواو املتوسطة.

الياء والواو جيوز حذف األلف، ولكنه غري  ومقتىض هذا أنه إذا مل حتذف 
مستعمل يف الكتابة.

* حذف األلف طَرفا:
حتذف من آخر »طه« كام حذفت من وسطه.

وحتذف من املنصوب املنّون يف مثل: »علمت مبتدًأ وانتهاًء، وامرًأ«؛ فرارا 
من اجتامع األلفني أو اقرتاهبام بال حاجة.

وحتذف من »ما« االستفهامية إن ُجّرت ومل تلحقها هاء السكت كام تقدم، 
نحو: »بمقتضاَم؟ وَعالَم؟«.
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وحتذف من »يا« الداخلة عىل »أهل، وأّى، وأّية« فتحل مهزة املدخول عليه 
حمل األلف املحذوفة من »يا«، نحو: چڤ  ڤچ چٱ  ٻچ چٺ  

ٿچ ومثل »يا«: أَيا، وَهَيا.
وحتذف من »يا، وأيا، وهيا« إذا دخلت عىل عَلم مبدوء هبمزة، وزائد عىل 
ثالثة أحرف، وليس حمذوفا منه يشء، أقول: وليس مصدرا بأب أو أّم أو نحومها، 

كام اقتضاه كالم العلامء واستعامهلم، نحو: »يأيوب« و»يأمحد«. 

فإن دخلت عىل غري علم فال حذف، نحو: »يا إهلى« »يا أمري املؤمنني« »يا 
أخا العرب« »يا أصحايب«؛ ألن  الَعلم -لكثرة دورانه يف الكالم- خيفف معه ما 

ال خيفف مع غريه.

وإن كان الَعلم غري زائد عىل الثالثة -ولو يف الصورة- فال حذف، نحو: 
»يا آدم«، وإال فـ»آدم« رباعي البنية، حذفت ألفه املتوسطة وأشري إليها بَمدة عىل 

األوىل.

وإذا دخل »يا« وأختاها عىل نحو: »إبراهيم، وإسامعيل« حذفت األلف من 
حرف النداء، وحل حملها ألف املنادى، وثبتت األلف املتوسطة يف املنادى، نحو: 

»يإبراهيم«.

وهو  إبٰرهيم«،  »يا  نحو:  النداء،  حرف  ألف  ثبتت  املتوسطة  حذفت  فان 
األقل استعامال.

ولو حذف من آخر الكلمة يشء للرتخيم وجب إثبات ألف حرف النداء، 
نحو: »يا ُأمام« مرّخم »ُأمامة«.

املتوسطة  ألفه  ألن  »اهلل«؛  اجلاللة  لفظ  مع  النداء  حرف  ألف  حتذف  وال 
حمذوفة وجوبا، وله خواّص.
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ر بنحو أب أو أم؛ ألنه أقل استعامال من غريه،  وال حذف مع الَعَلم املصدَّ
وإن كان شأن الَعلم كثرة االستعامل، نحو: »يا أبا فالن، يا أم فالن«. 

كغري  االستعامل،  كثري  إشارة  اسم  عىل  الداخلة  التنبيه  »ها«  من  وحتذف 
املبدوء بتاء أو هاء وليس بعده كاف، نحو: »هذا، وهذه، وهِذي، وهؤالء«.

اسم  واألخرية  وهاهنا«،  وهاذاك،  وهاتان،  »هاتِه،  نحو:  من  حذف  فال 
هكذا:  واملشهور  القاعدة،  عىل  هكذا  فاألَوىل  »هاؤالك«  أما  للمكان،  إشارة 

»هؤالك«.

لزوما عوضا عام  لـ»أّي«  التنبيه الحقة  اذا«؛ ألن »ها«  »َأيُّ وال حذف من 
فاهتا من اإلضافة، وليست داخلة عىل اسم اإلشارة، فال تكتب هكذا: »أّيذا«.

نحو:  مفتوحة،  مبدوء هبمزة  الداخلة عىل ضمري  التنبيه  »ها«  وحتذف من 
»هأنت تفعل كذا« »وهأنتم«. 

نحو:  اإلشارية،  »ذا«  وتالها  التنبيه  »ها«  تقدمها  إذا  »أنا«  من  وحتذف 
»هأنذا«، فاملحذوف ألف »ها« واأللف الثانية من أنا؛ قيل: ألن الكلامت الثالث 
صارت كلمة واحدة ال يوقف إال عىل آخرها، فال يوقف عىل »أنا« حشوا، فال 
اثنني من ألفاهتا، وال كذلك نحو: »يإبراهيم« املركب من كلمتني،  يرض حذف 

فال حيذف منه ألفان.

وأقول: األوىل أن يكتب هكذا: »هأنا ذا«؛ ألن »أنا« يوقف عليها يف بعض 
األحيان، كام يوقف عىل »هأنتم« ِمن چڻ  ڻچ.

وحتذف من »ذا« اإلشارية إذا وليها الم الُبعد والكاف؛ استكثارا للكلمة إذ 
ركبت من ثالث كلامت، نحو: »ذلك، وذلكام، وذلكم، وذلكّن«، ال من نحو: 

»ذاك، وذاكم«.
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وحتذف من »ها« التنبيه املجعولة للقسم، وإنام تكون له إن دخلت عىل لفظ 
اجلاللة، نحو: »هاهللِ ألفعلن« بحذف ألف »ها« خطًّا ال لفظا، ووصل ألف لفظ 

اجلاللة.

واهلل«، ولكن  »أَم  نحو:  القسم،  ا« يف  »حقًّ بمعنى  »َأَما«  من  وقيل: حتذف 
ذلك ضعيف.

* حذف »أل« لإلدغام وما يتبع ذلك:
كراهة  الكلمة؛  بنية  من  والٍم  عليها،  داخلة  الٍم  المني:  بني  »أل«  حتذف 

اجتامع ثالث المات، نحو: »لّلهو، ولّلعب« بتشديد الالم الثانية فيهام.

واللتني،  »اللََّذين،  كـ:  كذلك،  بالمني  املرسوم  املوصول  من  وحتذف 
من  خرٌي  جاءا  »َللَّذاِن  نحو:  والالِء«،  والالءي،  واللوايت،  والاليت،  والّلُذون، 

اللَذين ذهبا«.

ُله الم وُحيلِّ بـ»أل«  وإنام رسم هذا املوصول بالمني عىل األصل يف كل ما أوَّ
وإن كان تعريفه بالصلة.

»رّد«،  نحو:  واحدا،  حرفا  واحدة  كلمة  من  مشدد  كل  كتبوا  أهنم  واعلم 
وأحلقوا به نحو: »ُفّت« من الفوات؛ لشدة اتصال الفاعل بالفعل، مع أن احلرفني 
مثالن، فليس كذلك نحو: »وعْدت«؛ النتفاء املامثلة وعدم لزوم اإلدغام، ونحو: 
چکچ يف اآلية؛ ألن الضمري مفعول وليس شديد االتصال بفعله، ونحو: 
ولكثرة  أخرى،  كلمة  من  فيه  املدغم  ألن  حرفني؛  املدغامن  ُيكتب  إذ  »اللحم« 

االلتباس بام دخل عليه مهزة االستفهام، نحو: »أحَلٌْم أم خبز؟«.

ومن هنا تعلم أن كتابة »ممّا« ونحوها بحرف واحد مشدد غري قياسية؛ ألن 
املدغم فيه من كلمة أخرى؛ إذ األصل »ِمن ما« ولكنها كتابة متََّبعة.
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* حذف بعض احلروف عند بعض العرب:
»َعْلامِء«،  قالوا:  فالن«  بنو  املاء  »عىل  يقولوا:  أن  أرادوا  إذا  العرب  بعض 

فيحذفون الالم فالياء فاأللف لفظا، فتحذف خطًّا.

 ، »ِمْلَعرْصِ قالوا:  اآلن«  ومن  العرص،  »ِمن  نحو:  يقولوا  أن  أرادوا  وإذا 
وِمآْلن«، فيحذفون النون فاأللف لفظا، فيحذفان خطًّا. 

ومررت  احلارث،  بني  ورأيت  احلارث،  بنو  »جاء  يقولوا:  أن  أرادوا  وإذا 
عىل بني احلارث« قالوا يف الثالثة: »َبْلحارث«، فيحذفون من »َبنون، وبنني« ما 
بعد الباء واأللف األوىل من »احلارث« لفظا، فيحذف ذلك خطا، وقيل: يكتب 

هكذا: »َباحلارث«.

وقاعدة ذلك: إضافة بنون أو بنني إىل مبدوء بأل القمرية من أسامء القبائل، 
وهو حذف شاذ يف العربية.

* حذف الواو وسطا:
حتذف بكثرٍة ختفيفا من نحو: »داود، وطاوس، وهاون«؛ لكثرته يف الكالم، 
ونحو  الغاوون«،  و»هم  »َرووا«  نحو:  الكالم،  يف  الدوران  قلة  مع  حذف  فال 

ل؟« وإن توالت فيه األمثال. »َأُؤَؤوِّ

وربام حذفوا من »ُيؤوون« الناس، وكتبوها هكذا: »ُيؤون« فرارا من توال 
األمثال مع أمن اللبس.

* حذف الواو طرفا:
حتذف الواو املتولدة من إشباع اهلاء املضمومة يف نحو قوله: 

غريُه رب  ال  اهلل  أّن  هادياونعلـــــُم  أصبح  اهلل  كتـــــاب  وأّن 
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* حذف الياء طرفا:
حتذف الياء املتولدة من إشباع نحو اهلاء أو امليم املكسورتني، وذلك كثري يف 

الشعر، كقوله:

اطلب املجد وبادر إليِه

وقول حسان يف النبي -صىل اهلل عليه وسلم- وصاحبيه:

إذا ُنرشواثالثـــــة بـــــّرزوا بســـــبقهِم ـــــم   نرّضهـــــم رهبُّ

وجيوز ضم نحو هذه امليم، فتكتب هكذا: »بَسْبِقِهُمو« كام تقدم. 

وقياس كتابة ألف اإلطالق وواو اإلشباع فيام قدمنا كتابة هذه الياء، ولكن 
ذلك مهمل إال عند العروضيني، وال قياس عىل كتابتهم.

ويكثر يف العربية والقرآن حذف الياءات املتطرفة؛ ختفيفا يف النطق والكتابة، 
من نحو: چائ   ائچ، چڄ  ڃ  ڃ  ڃچ، چے   ےچ، چڭ      

ڭچ.
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الباب الرابع: يف احلروف التي تبدل

* التاء املربوطة واملفتوحة، أو: هاء التأنيث وتاؤه:
هاء التأنيث: هو احلرف الذي اختص باالسم، ومنََعه مع العلمية الرصَف، 
ق بني مذكر الوصف ومؤنثه بحسب األصل، وحترك وانفتح ما قبله حقيقة  وفرَّ
واملرأة،  للرجل  »طلحة«  وكـ:  ومداراة«  وفتاة،  قائمة،  »امرأة  كـ:  تقديرا،  أو 
التأنيث  أّمِة« وهاء  ويا  أبِة،  الكلمة، و»يا  للظرفية مفتوحة األول مؤنثة  و»َثّمة« 
فيهام عوض عن ياء املتكلم، وجيوز: »يا أبِت، ويا أّمِت« بالتاء املفتوحة كطريقة 

املصحف املشهورة يف الكتابة، والوجهان يف القراءات السبع.
وحكمه: أن يكتب مربوطا، ما مل ُيَضف إىل ضمري، وإال كتب مفتوحا كـ: 

»نعمة اهلل ورمحته«، و»ِعَدة األمري وصلته«، و»عاّلمة الزمان وراويته«. 
وإنام كتب مربوطا؛ ألن أكثر العرب يقف عليه باهلاء، وبعضهم -كطيئ- 

يقف بالتاء كام يقف عىل »قامت«، ومن شعرهم:
ْي َمْسَلَمْت واهللُ َأْنَجاَك بِكفَّ

وأمجع الُكّتاب عىل كتابة »هيهات« بالتاء املفتوحة، وإن جاز الوقف عليها 
باهلاء.

وتاء التأنيث: هو احلرف املتطرف املشرتك الساكن مع الفعل أصالًة، الدال 
عىل تأنيث الفاعل، املتحرك مع االسم، كـ: »بنٍت، ومؤمناٍت، ورجال ثقاٍت«، 

ت العاطفة« لتأنيث الكلمة. املوجود يف »ُربَّت، ولعلَّت، والَت، وُثمَّ

وحكمه: أن يكتب مفتوحا؛ ألن أكثر العرب يقف عليه بالتاء.
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اهلـمــزة

* اهلمزة أول الكلمة:
الكالم(  ما تسقط يف وصل  أكانت مهزة وصل )وهي:  ألفا، سواء  تكتب 
أم  أم مضمومة  مفتوحة  أكانت  فيه(، وسواء  تسقط  ما ال  قطع )وهي:  أم مهزة 
مكسورة، وسواء أكانت ممدودة أم غري ممدودة، نحو: چآَمنّا بِاهللِ َوَما ُأْنِزَل إَِلْينَاچ.
إليها  وأشري  الثانية  حذفت  ألِفان،  الكلمة  أوَل  املمدودة  املفتوحة  وأصل 

بَمّدة عىل األُوىل؛ كراهة اجتامع ألِفني بال حاجة.
واهلمزة أوَل الكلمة ال خترج عن كتابتها ألفا إذا دخلت عليها هذه احلروف:

- الباء والتاء، نحو: »باهلل، وتاهلل«. 
نحو:  ولَِئال«،  »َلئن،  غري:  يف  الالم  وكذلك  و»أل«،  والكاف  والسني   -

چٻ  پچ. 

فهام  نحومها  يف  أما  وْأتِل«،  »فْأِت،  نحو:  غري  يف  والواو  الفاء  وكذلك   -
أول الكلمة، كهمزة االستفهام يف نحو: »أأسجد«، فاهلمزة بعد الثالثة يف حكم 

املتوسطة. 

* اهلمزة وسط الكلمة:
- تكتب ألفا فيام إذا وقعت بعد الفتح مفتوحًة أو ساكنة، نحو: »أأنت رأيت 

َرأيا؟«.

ألف، نحو:  بعدها  الصحيح مفتوحة وليس  الساكن  بعد  إذا وقعت  وفيام 
»مسألة، وجزأين«.
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فإن وقعت مفتوحة بعد الساكن غري الصحيح كتبت مفردة )ال عىل ألف( 
وَءى،  نحو: »جاءا، وإجراءات، وراءاه، وتراءى«، ونحو: »ضْوَءك، وتْوَءم، والسُّ

ْوءاء«، ونحو: »يْيَئس، وهْيَئة، وشْيَئك«.  والسَّ
ألف(  ألف حذفت صورة األوىل وكتبت مفردة )ال عىل  بعدها  وإن وقع 

وثبتت الثانية، نحو: »عرفت جزءا وِعبًئا«، و»مها جزءان وِعبئان«.
»قرأا،  والثانية، نحو:  ثبتت صورة األوىل عىل األصل  التباس  فإن حصل 
األحيان  بعض  ذلك يف  األوىل اللتبس  فلوال صورة  وأنشَأاه«،  وقرأاه،  وأنَشأا، 

بنحو: »قرأ، وأنشأ، وقرأه، وأنشأه«.
وقد حتذف الثانية ويشار إليها بَمّدة عىل األوىل، كاهلمزات األصيلة التي مل 
يعرض هلا التوسط ومل يكن قبلها ألف أو واو ساكنة، نحو: »القرآن، والتِّْسآل«، 

ونحو: »رآه، وَمْرآه«.
فإن كان قبلها ألف أو واو ساكنة حذفت صورهتا وكتبت مفردة )ال عىل 
ألف( بني األلفني، أو بني الواو واأللف، نحو: »راءاه، وُسوءاه، وَسْوَءاء« كام مر.
وكهمزات املثنى ومجع املؤنث التي عرض هلا التوسط وكانت عند التطرف 
عىل ألف، نحو: »َملجآن، وَمنشآن«، واألصل: ملجأ ومنشأ، ونحو: »مكافآت، 

وُمنشآت«، واألصل األول: مكافأ ومنشأ، والثاين: مكافأة وُمنشأة.
التوسط  الكلامت، وقد عرض هلا  أوائل  املمدودة يف  املفتوحة  وكاهلمزات 
بدخول مهزة االستفهام عليها، نحو: چأآهلتنا خريچ  چأآمنتمچ     »أآذاك فالن؟«.

- وتكتب واًوا كام يأيت: 
نحو:  مشددة،  واوا  ليس  مضموم  بعد  مكسورة  غري  وقعت  إذا  فيام   )1(
»سؤال، وُنُؤم )بوزن ُعنُق(، ومؤمن«، ونحو: »اؤمتن الرجل«، وإن أبدلت مهزته 

واوا يف االبتداء.
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َءك  فإن كان املضموم واوا مشددة كتبت مفردة )ال عىل واو(  نحو: »إّن تبوُّ
ُءه«. تبوُّ

)2( وفيام إذا وقعت مضمومة بعد مفتوح أو ساكن صحيح، أو ألف ثابتة 
ُؤك، وأْكؤس، والتفاؤل، وهؤالء«. أو حمذوفة، نحو: »أؤلِقي، وهذا مبوَّ

واو(  مفردة )ال عىل  كتبت  ياء ساكنتني  أو  واو  بعد  فإن وقعت مضمومة 
نحو: »هذا ضوُءك وشيُئك«.

نحو:  مفردة،  وكتبت  األوىل  حذفت  املد  واُو  اهلمز  واو  بعد  كان  إن  ثم 
»رءوس، وَرءوف، ومرءوس، ومسئول«، ونحو: »جاءوا، وقرءوا، ويلَجئون«.

فإن حصل التباس ثبتت صورة األوىل عىل األصل والثانية، نحو: »شؤون، 
بعض  يف  ذلك  اللتبس  األوىل  صورة  فلوال  وَيوُضؤون«،  وَوُضؤوا،  وَقؤول، 

األحيان بنحو: »شؤن، وقُؤل، ووضؤا، ويوُضْؤن«.

- وتكتب ياًء: 

وِوئام،  »لَِئاّل،  نحو:  مكسورة،  وليست  مكسور  بعد  وقعت  إذا  فيام   )1(
يف  مد  ياء  مهزته  أبدلت  وإن  »ائت«،  ونحو:  وبِئر«،  ومستهزئون،  وُمنِشئان، 

االبتداء.

)2( وفيام إذا كرست، إال إن تقدمها ياء ساكنة، أو وقعت بعد ألف وقبل 
ياء مد ليست ياء املتكلم أو املخاطبة، نحو: »لئن، َأِئىَل، أئذا، أئحسان«، ونحو: 
»وقتئٍذ، وساعتئٍذ« بتنوين »إذ«، ونحو: »مبدئي، تبدئني، مل تقرئي، وهو لئيم«، 
ونحو: »ُسئل، وُرئي )وقيل: ُرِؤَي هبمزة عىل َواو( وتبّوِئك«، ونحو: »مستهزئني، 
أخوك،  ذا  هائّن  آئياه،  »مسائل،  ونحو:  ودفِئك«،  »جزِئك،  ونحو:  وُتنشئني«، 

وضوِئك«.
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فإن تقدمها ياء ساكنة كتبت مفردة )ال عىل ياء(، نحو: »شيِئك، وجميِئك«.

ياء(،  األرجح )ال عىل  مفردة عىل  كتبت  املذكورة  األلف  بعد  فإن وقعت 
نحو: »إرساءيل، وجرباءيل، واجلاءين«.

فإن حصل التباس كتبت عىل ياء كاألصل، نحو: »البنّائني«، فلوال كتابتها 
عىل ياء اللتبست الكلمة يف بعض األحيان »بالبنّاَءيِن« املثنى. 

وإن وقعت بعد األلف املذكورة وقبل ياء املتكلم أو املخاطبة كتبت ياء عىل 
األصل، نحو: »عطائي، ومل ترائي«؛ ألن ياء املتكلم متعرضة للفتح، فليست مدا 

حمضا، وياء املخاطبة مطلقا يكثر التباسها بغريها يف رضوب شتى.

* اهلمزة آخر الكلمة:
إن كان ما قبلها متحركا كتبت عىل حرف يشاكله، نحو: »بدأ، وقرأ، وأنشأ«، 

ونحو: »امرؤ، وُبؤ، وُسؤ«، ونحو: »بادئ، وقارئ، ومنشئ«. 

وإن كان ساكنا أو واوا مشددة مضمومة كتبت مفردة، نحو: »ُجزء، وِعبء 
وَنشء«، ونحو: »اْنَء، وأْنِء، وُمْنٍء« عىل الراجح، ونحو: »جاء عطاء«، ونحو: 

ء«، ونحو: »يشء، ويفء«. »ضوء، وتبوُّ

التخفيف، وهي: كل  قاعدة  تقدم، وكذلك  ما  املّدة غري  لكتابة  * ال حمل 
مهزة بعدها حرف مد كصورهتا حتذف صورهتا عند أمن اللبس.

ولكن يعمل بالقاعدة وجوبا يف نحو: »جاءا، وجاءوا«، وجوازا برجحان 
يف نحو: »رءوس، وَرءوف«.

فإذا حذفت صورة اهلمزة سميت اهلمزة مفردة، وكتبت الَقطعة يف الفراغ 
ِسّن، وهذه  بينهام ال عىل  املتسع  كتبت يف  اتصال  فإن  يتصال،  مل  إن  احلرفني  بني 
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طريقة املتقدمني، أو كتبت يف املتسع عىل ِسّن تسمى »نربة« ال ياء، وهذه طريقة 
املتأخرين املشهورة، وعليها تشتبه النربة بالياء كثريا.
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األلف اللينة

قبلها  ما  تقبل احلركة، وال يكون  التي ال  هي األلف عند اإلطالق، وهي 
إال مفتوحا، وهي بدل عن غريها إال يف: احلروف، واألسامء املبنية التي تشبهها، 
ألفا  فكتبت  مترصفة،  وال  مشتقة  ليست  أصلية  فيها  فهي  األعجمية،  واألسامء 

وفاقا ألصلها الظاهر املناسب للنطق، وال يعدل عن ذلك إال ملقتٍض.

وموضعها من الكلمة الوسط والطرف.

* األلف اللينة وسطا:
ترسم ألًفا، سواء أتوسطت باألصالة أم بالعَرض.

نحو  واو، ويف  بدل عن  »قال«  نحو  وباع«، وهي يف  »قال،  كألف  األول: 
»باع« بدل عن ياء، وليس هذا القسم غرضا لإلمالِئّي.

بمقتىض  فتى، و»حمياَي« يف حميا، و»بمقتضاَم« يف  »فتاة« يف  نحو:  والثاين: 
بمدة عىل  إليها  أهنا أشري  إال  مه؟، ونحو: »خيشاين« يف خيشى، و»رآه« يف رأى، 
اهلمزة، ونحو: »إاِلَم« يف إىل مه؟، و»َعالَم« يف عىل مْه؟، و»َحتَّاَم« يف حتى مه؟، 

و»حّتاَي« يف حتى أنا، و»حّتاك« يف حتى أنت، و»حّتاُه« يف حتى هو.

* األلف اللينة طرفا:
ترسم ياًء يف مخسة مواضع، وترسم ألفا فيام عداها:

األول: يف اسم أو فعل ثالثيني ألُفهام منقلبة عن ياء، نحو: »الفتى سعى«.

فإن كانت منقلبة عن واو أو جمهولة كتبت ألفا ما مل يكن قبلها مهزة. 
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و»دعا،  األسامء،  من  واحِلجا«  والُعال،  »العصا،  نحو:  واو  عن  فاملنقلبة 
وغزا، وعفا« من األفعال. 

دا« أي اللعب من األسامء. واملجهولة نحو »الدَّ

والتي قبلها مهزة نحو »شأى« بمعنى سبق، قالوا: تكتب ياء )وإن وردت يف 
اللغة واوية( ال ألفا؛ كراهة اجتامع ألفني بال داٍع قوّي.

وقال الكوفيون: ما كان عىل وزن »ُفَعل« )بضم أوله وفتح ثانيه( أو »فَِعل« 
وهي  يائيا،  أم  واويا  أكان   سواء  مطلقا،  بالياء  يكتب  ثانيه(  وفتح  أوله  )بكرس 

طريقة مرجوحة.

»الُعال،  ونحو:  والبرصيني،  الكوفيني  بني  وفاق  حمل  »العصا«  فنحو: 
واحِلجا« حمل خالف بينهام.

ويعرف اليائّي باإلمالة، والواوي واليائي بنحو: 

)1( التثنية، كـ: »َعَصَوين، وفتيني« يف عصا وفتى. 

)2( واجلمع، كـ: »مهوات، وَرحيات« يف مها ورحى. 

)3( واملصدر، كـ: »عْفو، ورْمي« يف عفا ورمى. 

)4( والفعل املضارع، كـ: »يعرو، ويقنِي« يف عرا وقنَى. 

)5( واإلسناد إىل تاء الفاعل، كـ: »علوت، ونفيت« يف عال ونَفى.

فإن مل يعرف يشء من هذا فاملرجع مادة الكلمة من كتب اللغة، وأفضلها 
يف مثل هذا كتاب »القاموس«، وليس املرجع خط كتب اللغة؛ فقد يقع فيه اخلطأ 

اإلمالئي.
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ياء،  آخرها  قبل  وليس  أحرف  ثالثة  عىل  زائدين  فعل  أو  اسم  يف  الثاين: 
ن، والفعل نحو: »اهتدى،  ن أو مل ينوَّ االسم نحو: »منتَهى، ومرتىض، وترتى«، ُنوِّ

واصطفى«.

بعضهم:  كقراءة  اساًم  االستثناء،  يف  ناصبا  فعال  أو  اسام  »حاشى«  ونحو: 
»حاًشى هلل« بالتنوين، وفعال نحو: »قام القوم حاشى زيدا« بنصب زيد؛ ألن هذا 
االسم يثنى غالبا بالياء كـ»منتهيني«، وقد حتذف كـ: »قهقرين« يف قهقرى، وهذا 

الفعل تقلب ألفه ياء عند اإلسناد إىل الضمري يف نحو: »اهتديت، وحاشيت«.

فإن كان قبل آخرها ياء، فإن كانت الكلمة َعلام كتبت بالياء؛ للخفة بالَعلمية 
والفرق، نحو: »ُدْنيى، ورّيى، والثريى« من األسامء، ونحو: »حييى« من األفعال.

وإن مل تكن َعلام كتبت باأللف عىل األصل، وكراهَة اجتامع ياءين بال حاجة، 
نحو: »حميا، ودنيا، ورّيا« من األسامء، و»حييا، وأحيا، وتزّيا« من األفعال.

الثالث: يف مخسة أسامء مبنية، وهى: »َلَدى، وأنَّى، ومتى، وأوىَل اإلشارية، 
واألىُل املوصولة«؛ وذلك لقلبها ياء مع الضمري يف »لدى« نحو: »لَديك«، ولإلمالة 

يف »أّنى، ومتى«، وللزيادة عىل ثالثة يف »أوىل، واألىل« باعتبار الصورة يف اخلط.

وغري ما ذكر من األسامء املبنية يكتب باأللف عىل األصل؛ لشبهه باحلروف 
يف عدم الترصف واالشتقاق، نحو: »أنا، ومهام، وإذا«.

اإلمالة،                               نحو  يف  العربية  جمرى  اجلارية  األعجمية  األسامء  يف  الرابع: 
كـ: »موسى، وعيسى، وكرسى، وبخارى«. 

أما غري اجلارية كذلك فيكتب باأللف عىل األصل، نحو: »دارا، وزليخا، 
عند  املشهور  عىل  وأوسرتاليا«  وأمريكا،  »أوروبا،  ونحو:  وبِنها«،  ويافا،  وأغا، 

املتأخرين. 
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ولكن يف بعض النطق اإلفرنجي ما يقتيض اهلاء بدل األلف األخرية، واللغة 
العربية ال تأبى ذلك نطًقا وكتابة، فاألَوىل موافقتها عند اإلمكان، ومقاربتها عند 
العربية هباء  اللغة  باأللف نجده يف كتب  عدمه، وكثري مما يكتب من نحو ذلك 

التأنيث، مثل: »أفريقية، وِصقّلية«.

اخلامس: يف أربعة أحرف، وهى: »إىل، وعىل، وبىل، وحتى«؛ لقلبها ياًء مع 
الضمري يف »إىل، وعىل«، ولإلمالة يف »بىل، وحتى«.

أما يف غري ما ذكر من احلروف فتكتب باأللف، نحو: »ال، ولوال، وهاّل«، 
ونحو: »خال، وعدا، وحاشا« حروَف جر يف االستثناء، عىل األصل يف احلروف.

من  كانت  إن  األنايّس  وأسامء  ونحوها،  واملياه  واألمكنة  البلدان  أسامء   -
تكتب  وتارة  ياًء،  اللينة  ألفها  تكتب  فتارة  قواعده،  عىل  جرت  العريب  الوضع 
با« واٍد  ى« جبل بنجد لطيئ، وُجبيل بتهامة كثري السباع، و»الشَّ َ ألًفا، نحو: »الرشَّ

باملدينة.

قرية  »نوى«  نحو:  واألعجمي،  العريب  الوضع  بني  ترددت  إن  وكذلك 
وقرية  بفارس  بلد  و»نسا«  اهلند،  يف  حصن  و»أسا«  وبمرص،  وبالشأم  بسمْرقند 

خس وبِكْرمان وهَبَمذان، كأهنا من النَّسوة وهي ترك العمل. برَسَ

»موسى،  نحو:  العرب،  وعّرهبا  األعجمى  الوضع  من  كانت  إن  وكذلك 
يف  العربية  الكلامت  حكم  أعطوها  فإهنم  وبخارى«  وكرسى،  ومّتى،  وعيسى، 
اإلمالة، فإن مل يعّربوها كتبت باأللف، نحو: »زليخا، ودارا، وأغا، ويافا، وأسنا، 

وَقْوَسنِّيا أو ُقَوْيِسنا«.

- كثريا ما ُيرى املهموز جمرى املعتل، فيكون آخره يف حكم األلف اللينة 
، وترّبى، وجتّزى«. ختفيفا، واملشهور كتابته بالياء يف مثل: »أنَشى، وهنَّى، وتوضَّ
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وقد يكتب باأللف؛ مراعاًة لُلغة اإلبدال عند الوقف، وجريا عىل األصل.

حذَر  بالياء؛  ال  باأللف  كتابته  فاملشهور  يدا«،  وهدا  يقرا،  »قرا  نحو:  أما 
االلتباس بغريه.

إبقاًء ملا بقي من الكلمة عىل حاله  املقصور من املمدود يكتب باأللف؛   -
األوىل، وإشارة ملا حذف، نحو: »يا، وتا، وثا« من ياء وتاء وثاء يف أسامء حروف 
من  »أضا«  ونحو:  السناء،  من  و»السنا«  الرضاء،  من  »الرضا«  ونحو:  اهلجاء، 

أضاء، و»أشا« من أشاء.
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األلِفات املبدلة

* األلف املبدلة من نون التوكيد اخلفيفة:
البرصيون يكتبون نون التوكيد اخلفيفة ألفا بعد الفتحة ال غري، ونونا بعد 
نحو:  املصحف،  رسم  ذلك  وعىل  العرب،  أكثر  عند  بالوقف  اعتبارا  غريها؛ 

چې  ېچ، چڌ    ڎ   ڎچ، 

... واهللَ فاعُبدا

أمًرا للواحد.

فإن ِخيف التباس أمر الواحد أو هنيه بأمر االثنني أو هنيهام كتبت نوًنا، كام 
إذا كان هناك اثنان وأردت واحًدا فإنك تقول: »اعبدْن« مثال، وَيِقّل وقوع نحو 

ذلك.

غري  ولكنه  العرب،  بعض  عند  بالوقف  اعتبارا  نونا؛  يكتبوهنا  والكوفيون 
األكثر.

* األلف املبدلة من نون »إًذا«:
تنصب؛  مل  أم  أنصبت  سواء  ألًفا،  اجلوابية  »إًذا«  نون  يكتبون  البرصيون 

اعتبارا بالوقف عند أكثر العرب، وعىل ذلك رسم املصحف، نحو:

إًذا واهللِ نرمَيهم ...

ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   چپ   تعاىل:  وقوله  لعذرتنى«،  »إًذا  ونحو: 
ٺچ.
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والكوفيون يكتبوهنا نونا مطلقا؛ اعتبارا بالوقف عند بعض العرب، وفرقا 
يدخله  »أْن، ولن«، واحلرف ال  كـ:  والظرفية، وألهنا  الفجائية  »إذا«  بينها وبني 

التنوين، وقد تبني ضعفه.

* األلف املبدلة من التنوين:
يكتب التنوين ألفا يف املنصوب وشبهه إذا كان غري مقصور يائي، أو خمتوم 
هباء التأنيث، أو موصوف بـ»ابن« متصل به، أو خمتوم هبمزة عىل ألف، أو هبمزة 

مفردة بعد ألف.
فاملنصوب من املعرب نحو: »رأيت زيدا وعمرا وجزءا وشيًئا، وما رأيت 

سوءا«، ونحو: »رأيت امرأ ونبأ ورجاًء«.
وشبه املنصوب من املبني نحو:

واًها لسلمى ثم واًها واها
وال يكتب ألفا يف نحو: »رأيت فتى« من املقصور اليائى، و»رأيت امرأة« 
من املختوم هباء التأنيث، و»رأيت زيد بن عبد اهلل« من املوصوف بـ»ابن« متصل 

به.

* األلف املبدلة من ياء املتكلم:
النطق،   تتبع  الكتابة  أن  ألفا عىل األصل من  ألفا تكتب  املنقلبة  املتكلم  ياء 
َتا َعىَل  نحو قوله تعاىل: چَيا َوْيَلَتا َأَألُِدچ و چَيا َأَسَفا َعىَل ُيوُسَفچ و چَيا َحرْسَ

ْطُتچ. َما َفرَّ

* النون املبدلة من التنوين:
يكتب التنوين نونا يف »كأّيْن« وباقي ترصفاهتا، نحو: »كائْن«، وليس هناك 

تنوين يكتب نونا إال هذا، فهو شاذ، إال أنه معمول به.
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* الياء املخطوطة املبدلة من الواو امللفوظة:
فعل األمر املثال من باب »علم يعلم« كـ: »وجل َيوَجل« و»ودَّ يوّد« تكتب 
االبتداء والوقف، ولكن عند  مبنية عىل  الكتابة  باالبتداء؛ ألن  اعتبارا  ياء؛  فاؤه 

االبتداء ينطق بالياء.

وعند الوصل ينطق بالواو إذا ضم احلرف الذي قبل مهزة الوصل، نحو: »يا 
فالُن اجَيل« و»يا رجُل ايدد«.

نحو:  كالنطق،  واوا  فاؤها  كتبت  الكلمة  عىل  الواو  أو  الفاء  دخلت  فإن 
»فاْوَجل، واْوَدد«.
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تعريف علم اإلمالء

مما تقدم يتضح تعريف علم اإلمالء:

فتعريفه أنه: قانون َتعصم مراعاته من اخلطأ يف الكتابة العربية. 

أو  موصولة،  أو  مفصولة  كتابتها  جهة  من  العربية  الكلامت  وموضوعه: 
مزيدا فيها أو حمذوفا منها، أو مبدال بعض حروفها.

أما النقط والشكل فتابعان للموضوع.

وفائدته: االحرتاز من اخلطأ يف الكتابة؛ ألهنا نائبة عن اللفظ، واخلطأ فيها 
كاخلطأ فيه.

وحكمه: الوجوب الكفائي كبقية الصنائع.

وواضعه: علامء البرصة والكوفة.

واستمداده: من اللغة والنحو والرصف.

وخط  الشعر،  تقطيع  عند  العروضيني  خط  عليهام:  يقاس  ال  وَخّطان 
املصحف العثامين يف بعض املواضع.

فالعروضيون إذا أرادوا تقطيع هذا البيت مثال:

َيْبَتنِيِه اْلـُمْبَتنُوَنا ْعُر بِنَاٌء   اَم الشِّ إِنَّ   

قّطعوه هكذا:

مبـتـنونا يـبتنيهل  ربنـاؤن   ـ  إننمششع  

فاعالتن فاعالتن  فِعالتن    فـاعـالتن   
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ذلك،  ونحو  وچۆچ  چۆئچ  هكذا:  العثامين  املصحف  وخط 
واخلط القيايس هكذا: »بأيد« و »لكي ال«.

واهلل أعلم
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